
Obec Bačkov
Bačkov 38,582 91 Světlánad Sázavou

tčo: ooslglll

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov

Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Novotný Luboš,

korelová Alena

Omluven: Dobrý Aleš, Vlášek Jan,

Přítomní občané: dle prezenční listiny

Den konán í:25. 4.2019 v zasedací místnosti OÚ Bačkov č.p. 38

ZaČátek jednánÍ: 20:00 hodin

Konec jednání: 22:25 hodin

Program jednání :t. Zahájení

2. Schválení programu jednání zasedání.

3. Závěrečný účet 2018

+. Účetní závěrka 2018

5. Zpráva o výsledku hospodaření obce Bačkov za rok 20].8

6. Směrnice Odepisování dlouhodobého majetku

7. Směrnice k finanční kontrole

8. oběh účetních dokladů obce Bačkov

9. Směrnice pro provedení inventarizace v obci Bačkov

10. Příspěvek ZO ČSV, z.s. Habry

1]-. Stavební úpravy a přístavba obecního domu - žádost o dotaci

12. Dohody o provedení práce zastupitelů

13. Rozpočtové opatření č. 1 a č.2

14. Přijetí nových členů do Svazku obcí Haberska - Lučice,Radostín

15. Diskuze

Tel: +420606050043

E-mail: ou.backov@tiscali.cz

Web: http;//www,backov.cz

ffi
**

E

I



Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Siázavou ICO:0a5797'/'7

1,6.Lávér

t. Zahájení

Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou panem Františkem Bártou.
Po přivítání všech přítomných a seznámení s programem zasedání zastupitelstva starosta
konstatuje , že je přítomno 5 zastupitelů a proto je zastupitelstvo usnášení schopné.

Zapisovatelem zápisu ze zasedání byl navržen přítomný pan Josef Karel.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: paníAlena Korelová a paní Libuše Dočkalová.
Jmenovaní s navržením souhlasili.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0
IJsnesení č.9/2079: ZO schválilo ověřovatele zápisu ze zasedání 70 a to paní Alenu
Korelovou a paní Libuši Dočkalovou.

1-.1. Program jednání

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednáníZa a dalo něm hlasovat.
Hlasování: pro 5, proti0, zdržel se hlasování0
IJsnesení č.10/2019: ZO schválilo program jednání veřejného zasedání.

2. Závěrečný účet 2018

ZO byl předložen ke schválení závěrečný účet obce za rok 2018. Vyvěšeno na úřední desce

a elektronické úřední desce od 5. 4. ?0!9 - 25. 4.2Ot9
Hlasování: pro 5, proti0, zdržel se hlasování
IJsnesení č.11/2O79: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo závěrečný účet obce Bačkov za

rok 2018 - bez výhrad.

g. Účetní závěrka 2018

ZO byla předložena ke schválení účetní závěrka obce za rok 2018. Vyvěšeno na úřední
desce a elektronické úřední desce od 5. 4. 7at9 * 25. 4. ZO19

Hlasování: pro 5, proti0, zdržel se hlasování

lJsnesení č.12/2019: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo účetní závěrku za rok 2a18.

4. Zpráva o výsledku hospodaření obce Bačkov za rok 2018

Přezkoumání hospodaření obce Bačkov proběhlo, nebyly zjištěny žádné nedostatky - bez

výhrad. ZO byl předložen ke schválení zápis z přezkoumání hospodaření obce Bačkov za
rok 2018.

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce 5, 4.2019 - 25. 4. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování
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Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 9l Světlá nad Sázavou lCO:005'79777

IJsnesení č.13/2O79: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo zápis z přezkoumání

hospodaření obce Bačkov za rok 2018 bez výhrad.

5. Směrnice Odepisování dlouhodobého majetku

ZO byla předložena Směrnice odepisování dlouhodobého majetku.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0

lJsnesení č.74/2a79: ZO schválilo Směrnici odepisování dlouhodobého majetku.

6. směrnice k finanční kontrole

ZO byla předložena Směrnice k finanční kontrole.

Hlasování: pro 5, proti0, zdržel se hlasování0
llsnesení č.75l2O79: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo Směrnici k finanční kontrole.

7. oběh účetních dokladů obce Bačkov

ZO byl předložen oběh účetních dokladů obce Bačkov

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0

IJsnesení č.76/2079: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Oběh účetních dokladů.

8. Směrnice pro provedení inventarizace v obci Bačkov

ZO byla předložena Směrnice pro provedení inventarizace v obci Bačkov.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0

Usnesení č.t7/2079: Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici pro provedení inventarizace
v obci Bačkov.

9. Příspěvek ZO ČSV, z.s. Habry

Byla podána žádost o finanční příspěvek na činnost ČSV, z.s. Habry. Vzhledem k činnosti
ČSV zaměřené na děti starosta navrhuje částku 2 OO0,- Kč.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0

lJsnesení č.18/2019: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na činnost ČSV, z.s.
Habry ve výši 2 000,-Kč
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Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 9l Světlánad Sázavou ICO 00579777

tL.

10. Stavební úpravy a přístavba obecního domu
Starosta navrhuje podání žádosti o dotaci v programu: Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití. Projekt je již vypracován a připraven k podání. Realizací projektu
získáme nové odpovídající zázemí obecního úřadu, nové knihovny, archivu, ale především

klubovny pro děti a mládež včetně posilovny pro jejich fyzický rozvoj.
Termín pro podání je do 31. 5. 2019.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0

Usnesení Č.19/2079: Zastupitelstvo obce Bačkov schválilo podání žádosti o dotaci do
programu : Podpora regenerace brownfieldŮ pro nepodnikatelské využití

Dohody o provedení práce zastupitelů

Z dŮvodu zajištění bezproblémového chodu obce je zapotřebí schválit dohody o
provedení práce některých zastupitelů a to pana Josefa Karla, který zajišťuje údržbu
veřejných prostranství, údržbu kulturního domu ve všech směrech a zabezpečení
kulturních akcí pořádaných obcí Bačkov, Dále pana Luboše Novotného, který
zabezpeČuje kompletní chod vodovodu a zajišťuje odborné práce na nemovitostech
ve vlastnictví obce a podílí se na zabezpečení kulturních akcí obce. V neposlední řadě
paní Alena Korelová, Jan Vlášek, Aleš Dobný a Libuše Dočkalová, kteří zabezpečují
údržbu autobusových zastávek - čekáren, pomníků a podílí se na zabezpečení
kulturních akcí pořádaných obcí Bačkov a údržby veřejných prostranství obce Bačkov.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č.2O/2079: ZO schválilo uzavření dohod o provedení práce výše uvedeným
zastupitelŮm na uvedené druhy činností s platností od 26. 4.2019 do 31. 12.2079.

Rozpočtové opatření č. I a 2

ZO bylo předloženo rozpočtové opatření č.1, a 2 v listinné podobě.

Usnesení č.27/2a19: ZO bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č.t a č.2

Přijetí nových členů do Svazku obcí Haberska - Lučice,Radostín

Starosta seznámil zastupitele s žádostí obce Lučice a Radostín o přijetí za členy
Svazku obcí Haberska. Tato žádost byla přednesena na jednání Svazku v měsíci únor.

Usnesení Č.22/2O19: Zastupitelstvo obce Bačkov schválilo přijetí nových členů do
svazku obcí Haberska a to obec Radostín a obec Lučice.
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].4. Diskuze

Do diskuze se nikdo nepřihlásil

75.7ávér

Starosta ukončil zasedání, poděkoval všem přítomným a

předběžně stanoveno na pátek 28.6,20].9 od 20:00 hod.
následující řádné zasedání ZO bylo

ZasedáníZO bylo ukončeno ve 22:25 hodin

ověřovatelé:

Alena korelová

Zápis vyhotoven dne : 28. 4.20L9

Libuše Dočkalová

František

Tel: +420 606 050 043
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